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Oznaczono stężenie rtęci całkowitej w kapeluszach i trzonach 16 gatunków
grzybów oraz glebie spod grzybów zebranych w strefie przygranicznej koło Gubina
na jesieni 1994 r. Rtęć oznaczono techniką zimnych par bezpłomieniowej spek
trometrii absorpcji atomowej (CVAAS) po roztworzeniu próbek metodą mokrą
w kwasie azotowym. Zbadano współzależności pomiędzy stężeniem rtęci w owocnikach i podłożu, na którym wyrosły grzyby.
Grzyby wyższe często nagrom adzają w owocniku stosunkowo duże stężenia różnych
m etali, w tym także tokeycznej rtęci [1-6, 8-14]. N iem niej, możliwość wykorzystywania
owocników grzybów wyższych jako bioindykatorów stopnia skażenia podłoża (gleby)
poszczególnym i m etalam i wcale nie jest taka oczywista [7, 10, 13]. Cały owocnik grzyba,
jak i jego części anatom iczne (kapelusz, trzon, rurki lub blaszki), z reguły zawierają
tym większe stężenia m etali im silniej zanieczyszczone jest nimi podłoże, w którym
rozwija się grzybnia [2, 5, 7, 10, 11], jakkolw iek zależność ta nie jest w prost p ro p o r
cjonalna, ani nie musi dotyczyć wszystkich m etali, gatunków grzybów i rodzaju podłoża.
P onadto, duże stężenie jednego lub większej liczby pierwiastków w podłożu może
zaham ow ać rozwój grzybni.
B adania nad występow aniem oraz wielkością i m echanizm em nagrom adzania m etali
przez grzyby, poza aspektem poznawczym, m ają także charakter stosowany. U m ożli
wiają one m.in. ocenę higieniczną grzybów jako surowca spożywczego, ekotoksykolo
giczną teren u skąd pochodzą grzyby, możliwości wykorzystywania produktów o d p a 
dowych jak o substratów w upraw ie grzybów oraz dobór gatunków o właściwościach
bioindykacyjnych i przydatnych w badaniach monitorowych m etali w środowisku n a
turalnym . Poszukiw ania dobrych gatunków wskaźnikowych prow adzone są także wśród
roślin naczyniowych [9].
ł) Badania w części finansowane przez Komitet Badań Naukowych w ramach projektu DS.
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Ryc. 1. Lokalizacja rejonu poboru próbek
Localization of the sampling site

Stężenie rtęci całkowitej w zbadanych gatunkach grzybów mieściło się w granicy od
15 do 6900 /ig/kg masy suchej w kapeluszach oraz od 34 do 5300 д g/kg w trzonach.
N atom iast zakres stężenia rtęci w substracie spod grzybów wyniósł od 8,3 do
410 /Ag/kg m.s.
Spośród zbadanych gatunków grzybów do silnie nagrom adzających ten m etal nale
żałoby zaliczyć czubajkę kanię, twrdzioszka przydrożnego i borowika szlachetnego przeciętnie zawierały one rtęć w kapeluszach w stężeniu odpow iednio, 5300, 4300,
i 3000 /ig/kg m.s., a w trzonach 3200, 3000 i 1500 /xg/kg. M uchom ory - czerwony,
plam isty i czerwonawy, zawierały rtęć w stężeniu, średnio, od 470 do 990 iig/kg w ka
peluszach i od 290 do 520 /xg/kgw trzonach, a zasłoniak znam ienny 520 i 320 /ig/kg,
Pozostałe 8 zbadanych gatunków grzybów, poza krowiakiem podwiniętym , zawierały
rtęć w stężeniu od 120 do 370 /xg/kgw kapeluszach i od 63 do 230 Ag/kg w trzonach
- w artości średnie. Zdecydow anie najm niej rtęci zawierały owocniki krowiaka podw i
niętego - średnio 33 /ig/kg w kapeluszach i 34 ju.g/kg w trzonach (tab. I)
Stężenie rtęci w kapeluszach poszczególnych gatunków grzybów, za wyjątkiem kro
wiaka podw iniętego, było większe niż w trzonie - przecietnie niem al dw ukrotnie.
U krow iaka podw iniętego stężenie rtęci w kapeluszach jednych okazów było niemal
takie sam o lub nieco większe w trzonach niż kapeluszach.
Z decydow anie duże wartości współczynnika nagrom adzania (B C F) rtęci wykazano
kolejno u czubajki kani (kapelusze - 160, trzony - 100), twardzioszka przydrożnego
(kapelusze - 140, trzony - 100) i borow ika szlachetnego (kapelusze 140, trzony - 70),
gatunków , które zarazem cechowało największe stężenie rtęci w owocnikach. Krowiaka
podw iniętego m ożna określić jako gatunek wykluczający rtęć (B C F < 1,0) - w tym
przypadku wielkość B C F dla kapeluszy wyniosła 0,76, a trzonów 0,67. D la pozostałych
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gatunków grzybów współczynnik B CF mieścił się w granicy od 3,7 do 34 w k ap e
luszach i od 2,0 do 17 w trzonach.
O gółem zbadano 254 próbki gleby spod grzybów. G leba gliniasta zaw ierała rtęć
w stężeniu 32 ng /kg m.s. (rozstęp 13-65), gliniasto-piaszczysta 2 4 ± 8 (10-45), a piasz
czysta - zaw ierająca różne ilości hum usu, 5 6 ± 5 4 (8—410). W ym ienione stężenia rtęci
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w różnych rodzajach gleby, poza sporadycznymi przypadkam i, m ożna określić jako
niezbyt duże i nie w skazujące na bezpośrednie sąsiedztwo silnych, punktowych źródeł
zanieczyszczenia środow iska tym m etalem . D la porów nania mniejsze stężenia rtęci
wykrywano w próbkach powierzchniowej warstwy piaszczystej gleby leśnej pobranych
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na terenie Kaszub oraz Mierzei Wiślanej w 1994 r. (badania własne - dane nieopublikowane).
Spośród zbadanych gatunków grzybów tylko w przypadku zasłoniaka znamiennego
(C. praestans) obserwowano istotną statystycznie ujemną zależność pomiędzy stężeniem
rtęci w kapeluszu i trzonie a jej stężeniem w glebie - równanie logarytmiczne (tab.II,
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ryc. 2), a zbliżone tendencje, jakkolwiek nieistotne statystycznie, obserw ow ano dla
zależności liniowej i ekspotencjalnej. Analogiczne jak u zasłonaka znam iennego ten 
dencje współzależności pom iędzy stężeniem rtęci w kapeluszu i trzonie, albo tylko
w kapeluszu lub trzonie, a stężeniem w glebie, zaobserw owano także u koźlarza bab
ki, m uchom ora plam istego, czubajki kani i gołąbka gryszpanowego. D odatnią te n d e n 
cję, jakkolw iek nieistotną statystycznie, powiększania się stężenia rtęci w owocniku
wraz ze w zrostem jej stężenia w glebie obserwowano u m uchom ora czerw onego (kape
lusze i trzony) (tabela II, ryc. 3) i gołąbka różowego - trzony (tabela II. ryc. 4). Dla
wszystkich pozostałych gatunków grzybów współczynniki korelacyjne współzależności
stężenia rtęci w kapeluszach i/lub trzonach od stężenia w glebie były zdecydowanie
m ałe i w zdecydowanej większości przypadków ujem ne. Uzyskane wyniki wskazują, że
poza m uchom orem czerwonym, wykazującym słabe właściwości bioindykacyjne, żaden
z pozostałych gatunków grzybów nie wydaje się być przydatny do m onitorow ania
zanieczyszczenia rtęcią zbadanego obszaru leśnego.
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TOTAL MERCURY IN MUSHROOMS AND UDERLYING SUBSTRATE FROM THE
AREA OF POLANOWICE IN COUNTY OF GUBIN, DISTRICT OF ZIELONA GÓRA
Summary
The total mercury concentration was determined in caps and stalks of 16 species of higher
mushrooms and in fall 1994 at the forested area near viilage of Polanowice on the western
border of Poland in county of Gubin, District of Zielona Góra. The method of measurment
was cold-vapour atomic absorption spectrometry after wet digestion of the samples with
concentated nitric acid in whole glass apparatus concsiting of round bottom flask, partial
condenser and a water cooler. Totally 254 fruiting bodies and subsequent soil samples were
collected (caps and stalks were analysed separetly).
The bioconcentration factor (BCF) values of total mercury were highes for Macrolepiota
procera, Orestades marasimus and Boletus edulis , and ranged between 140-160 in caps, and
between 70-100 stalks, on a average. These three mushroom species also showed highest
concentration of mercury, and the mean values ranged from 3000 to 5300 Mg/kg dry wt in caps,
and from 1500 to 3200 /xg/kg in stalks. Paxillus involutus excluded mercury and the BCF values
for the metal in caps and stalks of this species were belowl. The BCF values of mercury for
the other species invesgated were between 3,7 and 34 in caps, and 2,0 and 17 in stalks.
Only Amanita muscaria (caps and stalks) and Russula rosea (stalks) showed a slight, however
stastistically not signficant, bioindicating potency for increasing mercury concentration in soil.
Cortinarius praestans showed ststistically significant negative logarithmic correlationship between
mercury concentration in caps (r= - 0.49; p< 0,05) as well as in stalks (r= - 0.57; p< o,01),
and underlying soil.
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